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هيپوكامپ بعنوان مركز سيستم ليمبيك در حافظه است و در پردازش و بازيابى دو نوع حافظه آشكاركننده ) (memories Declarativeو
ارتباطات فضايى ) (relationships Spatialدر انسان و حيوانات نقش دارد .با توجه به عملكرد هيپوكامپ در فعاليتهاي شناختي و هيجاني
تحقيقات وسيعي در رابطه با هيپوكامپ صورت مي پذيرد و ارتباط آن با بيمارى هاى رايج عصبى مورد بررسى قرار مى گيرد .براى مثال زوال عقل
) ،(Dementiaنوعى بيمارى دژنراتيو پيش رونده است كه سبب اختﻼل شديد در ظرفيت فكرى در اثر از دست دادن يا آسيب ديدن سلول هاى
عصبى مغزى مى شود .بيمارى آلزايمر شايعترين اختﻼل تحليل برنده عصبى است كه به عنوان يكى از مهم ترين علل مرگ در سنين باﻻ محسوب
مى شود كه در آن پﻼك هاى پپتيد آميلوئيد بتا به صورت داخل سلولى و خارج سلولى رسوب مى كنند كه وجود اين پﻼك ها در هيپوكامپ مانع
از انتقال پيام عصبى مى شود .هيپوكامپ در لوب گيجگاهى مغز قرار دارد و از لحاظ آناتوميكى شامل هيپوكامپ اصلى )شاخ آمون( ،شكنج دندانه
دار ،توده ريسه اى و قشر انتوراينال است .هر يك از اين نواحى از ﻻيه هاى مختلفى تشكيل شده است كه محل قرارگيرى اجسام سلولى و زوائد
نورون ها است .تحقيقات جديد نشان مى دهد كه هر كدام از قسمت هاى هيپوكامپ مسئول عملكرد خاصى است كه در بروز بيمارى هاى عصبى
دخالت دارد .لذا در اين مقاله آناتومى دقيق هيپوكامپ ،بافت شناسى ﻻيه هاى مختلف و جنين شناسى آن مورد بررسى قرار مى گيرد .تحقيق در
مورد هيپوكامپ ،چشم انداز روشنى را براى شناخت كاركرد سيستم عصبي در شرايط فيزيولوژيك و پاتولوژيك گشوده است و تﻼش براي درمان
برخي بيماريهاي رايج عصبي را فراهم مى آورد.
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مقدمه :بيمارى نيوكاسل يكى از مهم ترين بيمارى هاى خسارت بار براى صنعت طيور در بسيارى از كشورهاى جهان ،از جمله كشور پهناور ما
ايران بوده است .توانايى اين بيمارى در ايجاد زمين گيرى و از بين بردن شادابى گله ،لطمه به كارآيى توليد و تأثير منفى بر ضريب تبديل و تلفات
از مهم ترين وجوه خسارات اقتصادى مربوط به اين بيمارى است .روش كار :طى بررسى هاى صورت گرفته در تابستان  ٩٦بر روى سه فارم
گوشتى در شهرستان گرمسار ،همزمان با شروع دوره پرورش به ثبت روند افزايش وزن هفتگى گله و اخذ نمونه سوآب از شكاف كامى و ناى در
روزهاى  ٤،٧،١٠،١٤،١٧،٢١،٢٥،٢٨،٣٥،٤٢،٤٩جهت جداسازى ويروس نيوكاسل ،انجام گرفت و به آزمايشگاه ارسال گرديد .بحث و نتيجه گيرى:
نتايج حاصل از واكنش زنجيره پلى مراز نشان مى دهد كه على رغم استفاده از برنامه هاى واكسيناسيون معمول دو گله از سه گله مورد بررسى
قرار گرفته ،درگير با ويروس نيوكاسل گرديده اند .فارم  Aاز  ٢٨روزگى و فارم  Bاز  ٤٢روزگى كه اين تداوم تا انتهايى دوره پرورشى ادامه داشته.
در واقع اين گونه مى توان بيان كرد كه با همزمان با تاييد آزمايشگاهى ويروس نيوكاسل شاهد تغيرات شديدى در روند وزن گيرى بوده ايم به
طورى كه گله ها درگيرى هيچ وقت به روند وزن گيرى قبلى خود باز نگرديده و با وزنى ٧٠٠تا  ١٠٠٠گرمى كمتر از استاندارد ) ١٦٠٠الى ٢٠٠٠
گرم( راهى كشتارگاه گرديداند.
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